
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Vejlefjordskolen (grundskole):
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
613009

Skolens navn:
Vejlefjordskolen (grundskole)

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Søren Vig  

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

09-06-2020 0.kl, 1, kl 4.kl, 
5.kl og 8.kl

Dansk Humanistiske fag Søren Vig  

09-06-2020 6.b og 6.a Naturfag Naturfag Søren Vig  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

0. kl. tegnede og læste i små bøger

1. kl. arbejdede med dansk grammatik i computerprogrammet Grammatip

4. kl. Morgenritual med: vaske hænder, læsebånd, morgensamling, træning af skrivehastighed på computer 
gennem Skrivhurtigt.dk og morgensang.

5.kl Arbejdede med skriftlig analyse i dansk med bogsystemet Fandango for 5.kl.

8.kl skulle til prøveeksamen i dansk og arbejdede med at lave synopsis



6.b arbejdede med verdensmål, hvor de konkurrede mod hinanden i grupper i et online spil og derefter var de ude 
og indsamle affald på skolens område.

6.a havde emneuge med titlen Verden Rundt. De var igang med at "rejser" rundt til Europas hovedstæder. 
Opgaven lød på at lave rejsedagbog, rejseregnskab og en powerpoint med feriebilleder fra de hovedstæder, de 
"besøgte".

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja



Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Her var det spændende at høre, hvordan skolen er igang med at bygge et Makerspace, med en række teknologier 
som 3D print, lasercutter, foliecutter, Lego Mindstorm og Little Bits, der skal understøtte ingeniørskab og 
innovation i undervisningen. Lokalet forventes klar til det kommende skoleår, og personalet er pt i gang med 
efteruddannelse i området. Der vil bla. blive lavet valgfag i dette område.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

Det var ved dette tilsyn ikke muligt at se resultaterne af skolens tests i dansk, da man pga Corona har udsat denne 
testning til det kommende skoleår.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning



Det var ved dette tilsyn ikke muligt at se resultaterne af skolens tests i matematik, da man pga Corona har udsat 
denne testning til det kommende skoleår.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?



Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

20. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Ja



20.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Trans-European Division of 
Seventh-day Adventistnk

119 St Peter's St., St 
Albans 
AL1 3EY

29957,00

Insero Horsensnk Chr. M Østergaards Vej 
4A, 
8700 Horsens

60000,00

Syvende Dags Adventistkirken 
Danmarknk

Concordiavej 16,
2850 Nærum

354400,00

20.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

454357,00 kr.

21. Tilsynets sammenfatning 

Ved mit besøg har jeg fået indtrykket af en god og velfungerende skole, Hvor eleverne opleves som dygtige og

interesserede i undervisningen og ser ud til at trives socialt både med hinanden og de voksne.

I år var tilsynet præget af en anderledes opdeling af både inde og udearealer i forhold til retningslinjerne fra 
Sundhedsstyrelsen i forhold til Covid-19.

Skolens fysiske rammer fremstår velholdte og både undervisningsmateriale og lokaler er kvalitetsmæssigt i orden

med en høj grad af inddragelse af IT generelt i undervisningen.

Lærerne har vist god faglig indsigt og forståelse for

didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Jeg vurderer, at elevernes udbytte af undervisningen og faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk er



tilfredsstillende i forhold til fagenes trinmål. Karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afslutningen af

skoleåret 18/19  ligger over landsgennemsnittet.

Det er min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der

almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere min vurdering, at skolen lever op til kravet i Folkeskolelovens

§ 1, stk. 2, 4. pkt. om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.


